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Beste lezer, 

Je bent met je neus in de plantaardige boter gevallen. Dit is 

de voorjaarseditie van de Brul 2019 met het schitterende 

thema diversiteit! Graag neem ik met jullie even een kijkje in 

de Nederlandse natuur, waar het alarmerend is gesteld met de 

diversiteit van plant- en diersoorten.

 

Neem de bijen, van de 365 verschillende bijensoorten zijn er 

al 60 soorten decennia lang niet gezien. De helft van deze 365 

bijensoorten staat op de lijst met bedreigde diersoorten. En dit 

terwijl bijen geweldig intelligente en waardevolle beestjes zijn 

(lees pagina 17 door Doris). Een van de belangrijke oorzaken 

van de huidige bijenstand is het gebrek aan diversiteit in 

aanwezige bloemsoorten. 

 

Het leuke is dat ik werk voor The Pollinators en dat we met 

onze  ‘Voedselbanken voor bijen’-campagne gaan zorgen dat 

er zo veel mogelijk mensen door het hele land gaan zaaien. We 

verspreiden zaad waar bloemen uit komen die speciaal geselecteerd zijn om vele bijensoorten het hele jaar door te 

voeden. Op 22 april, de Nationale Zaaidag, roepen we iedereen in het land op om te gaan zaaien en hiermee de lokale 

biodiversiteit een boost te geven.

 

Kijkend naar de natuur weten wij hoe belangrijk diversiteit is: hoe meer verscheidenheid binnen een ecosysteem, 

hoe gezonder, veerkrachtiger, mooier en waardevoller een plek wordt. Dit maakt het ook belangrijk om te kijken naar 

onze eigen biodiversiteit, is het ecosysteem van PINK! goed in balans?  

Ik denk dat PINK! ook wel een diversiteitsboost kan gebruiken. Verschil in leeftijd, opleidingsniveau, nationaliteit, 

culturele achtergrond, maar ook in vaardigheden en ambities zouden ons ecosysteem enorm veel goed doen.

En wie initiatief zaait, zal verandering oogsten! Dus net zoals er op de zaaidag overal in het land mensen gaan zaaien 

om de biodversiteit te verrijken, moeten we ook binnen PINK! gaan zaaien. Maar welke zaadjes moeten er geplant 

worden om uit te groeien tot een organisatie rijk aan diversiteit?

 

Stuur jouw idee voor een initiatief naar communicatie@pinkpolitiek.nl

 

Met zoemende groet,

 

Marjolein Moeijes, landelijk bestuurslid communicatie

Voorwoord



54

Eén verhaal
COLUMNGEDICHT

ik kan geen idee hebben

dat puur en alleen van mij is

zo ook mijn naam, is een constellatie

van klanken, gedeelde taal

ik dank mijn bestaan aan die ander

wij zijn allen figuren in hetzelfde verhaal

 

wij zijn kleuren van een klankbord

een universum aan diversiteit

kijk de creativiteit van onze schepping

natuurkundig of goddelijk,

het blijft wonderlijk

 

toch verwonder ik me ook over de capaciteit

van de mens om in hokjes te denken

en te zeggen: deze wel, de ander niet

 

welke vorm wordt buitengesloten, de norm

die verplintert, een mal waar ieder uitgroeit

vertel me, welk gezicht is normaal?

 

hoe kan ik mensen van elkaar scheiden,

grenzen aanbrengen in wat nooit van mij is 

geweest?

een palet van kleuren negeren en één streep 

trekken

vertel me, wat voor schilder ben je dan?

 

waarom zou groen beter dan rood zijn?

maken we niet allen samen één regenboog,

een spectrum van menselijkheid?

Liefde is voor iedereen

Ik zie het als een missie om taboes te doorbreken en 

sinds ik seksuologie heb gestudeerd, richt zich dat met 

name op liefde en seksualiteit. Al twee jaar geleden 

had ik het idee om namens de Partij voor de Dieren 

een symposium te organiseren dat daarover zou gaan. 

Ik kreeg toen echter het advies om me te richten op 

de kernthema’s van de partij, dus dat deed ik netjes. 

Fast forward naar eind 2018. Inmiddels ben ik binnen 

de – in oprichting zijnde – afdeling Noord-Brabant 

verantwoordelijk voor evenementen (een van mijn grote 

liefdes) en ik voel me soms een borrelend vat creativiteit. 

Toen ik me realiseerde dat Valentijnsdag een dikke maand 

voor de verkiezingen viel, dacht ik dat ik wel draagvlak 

zou kunnen krijgen om op die dag te gaan flyeren met een 

LHBTI-vriendelijke boodschap. Maar toen ik dit aandroeg 

bij Marco van der Wel, ons Statenlid dat mij destijds al 

steunde in het idee over een symposium, zei hij: “Cynthia, 

dit is zo belangrijk, laten we het groter aanpakken!” 

Mooiere woorden had hij niet kunnen spreken. Ik werd 

vrij gelaten in de organisatie en had de steun van het 

partijbureau. Zo werd ‘Liefde is voor iedereen’ geboren.

Op 14 februari 2019 was het zover. In het Tilburgse 

BANK15 verzamelde zich een bont gezelschap van 

onder anderen ‘veganisten tegen elke vorm van 

onderdrukking’, PvdD’ers uit andere provincies, bekende 

polyamoristen, LHBTI’s en straight allies van binnen en 

buiten onze partij, en leden van Trainbow – het NS-

diversiteitsnetwerk waar ik bestuurslid van ben. Er was 

een houten podium waar de mensen omheen stonden 

met een drankje in de hand, het had wel wat weg van 

een poppodium. In dezelfde ruimte zaten gasten van 

De Groene Chef – die ook Valentijnshapjes voor ons 

verzorgde – aan hun Valentijnsdiner, wat zorgde voor 

wat achtergrondgeluid maar ook voor extra sfeer. In 

mijn eigen toespraak vertelde ik over het gecombineerd 

aanpakken van verschillende vormen van onderdrukking 

en discriminatie, om systeemverandering in gang te 

zetten. Ik zag veel knikkende hoofden in het publiek. Zelf 

genoot ik erg van de speech van vriend en mede-activist 

Ronald Mol, initiator van #IKBENHETZAT, een slogan 

die doelt op geweld tegen LHBTI’s. Zijn verhaal vind ik 

ontzettend belangrijk, ik was dan ook dankbaar dat ik 

hem een podium kon bieden. Gelukkig was, ondanks 

de soms heftige inhoud van de lezingen, de sfeer heel 

fijn. Er werd nog lang nagepraat en geborreld, en er 

werd volop gebruik gemaakt van de fotohoek die we 

hadden ingericht. We hadden zelfs twee fotografen, want 

in al die campagnedrukte had ik een foutje gemaakt 

in de planning… Maar die avond werd het door de 

vingers gezien. Die avond werd er genoten. Ik had mijn 

Valentijnsdag niet beter kunnen doorbrengen dan met al 

deze mooie mensen.

Dit was naar mijn weten het eerste evenement van deze 

soort dat door de Partij voor de Dieren georganiseerd 

werd. En het zal jullie niet verbazen: ik hoop dat er nog 

velen zullen volgen. Ongetwijfeld zal ik daar zelf een rol 

in spelen…

Cynthis Pallandt

Cynthia en Ronald Mol van #IKBENHETZAT

Samira van der Loo
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Vrouwen in de politiek en mannen in het huishouden; 

het lijkt erop dat we de oude geslachtsrollen hebben 

doorbroken. Toch bekleden mannen nog steeds de 

bestbetaalde banen en kiezen nog veel vrouwen ervoor 

om rond hun dertigste uit het werkveld te stappen en een 

gezin te stichten. Hoe komt dit, en wat betekent dit voor 

onze toekomst?

Na de tweede industriële revolutie werd het ook voor 

de laagopgeleide burger mogelijk om een carrière op te 

bouwen. Kinderen werkten niet langer in dienst van hun 

ouders en jonge gezinnen braken los van het ouderlijk 

huis om op zichzelf te gaan wonen. Van hun eigen geld 

konden zij hun kinderen een goede opleiding geven. Deze 

nieuwe generatie was vrij om te kiezen waar ze werkten, 

waar ze woonden en met wie. Een man kon zelfstandig 

rondkomen, twee mannen samen nog beter. En met dank 

aan de sociaal progressieve cultuur werd het werkveld 

ook voor vrouwen steeds aantrekkelijker.

Ruim een eeuw en vele generaties later hebben we veel 

van de oude stereotypen achter ons gelaten. Zowel 

jongens als meisjes krijgen dezelfde basiseducatie 

waarvan de meeste doorstromen naar een 

beroepsopleiding of het hoger onderwijs. Toch lijkt er 

iets niet te kloppen: tegen alle verwachtingen in maken 

mannen en vrouwen compleet verschillende keuzes 

in zowel hun opleiding als beroep. In de documentaire 

Brainwash (2010) bestudeert de Noorse filmmaker 

Harald Eia de verdeling tussen man en vrouw in het 

werkveld (1). Wat blijkt? De twee waren nog nooit zó uit 

balans. Negentig procent van de Noorse ingenieurs zijn 

mannen; in de verpleging is dat juist precies andersom.

Wellicht is Noorwegen een uitzondering? Niet als 

we kijken naar Europa en de V.S. waar vergelijkbare 

cijfers naar buiten komen (2). Er wordt dan ook al jaren 

gevochten voor “meer vrouwen in de politiek en de 

wetenschap”, twee velden die “gedomineerd” worden 

door mannen. Wat we minder vaak horen is dat zorg en 

educatie “gedomineerd” worden door vrouwen. Deze 

tweedeling is niet in alle landen even sterk: de rollen 

in bijvoorbeeld India zijn een stuk gelijker verdeeld 

(3). Vrouwen gaan daar net zoals mannen massaal de 

technische industrie in. Maar dit gaat gelijk op met hun 

beperkte keuzevrijheid. Eind negentiende eeuw stonden 

wij immers ook zij aan zij in de fabrieken.

Andere Tijden, Gelijke Mensen
Boriz Baatsen
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In tegenstelling is de keuzevrijheid in Noorwegen nog 

nooit zo groot geweest als nu. Dus hoe komt het dat de 

Noorse mannen en vrouwen voor verschillende carrières 

kiezen? Wetenschappers in de sociologie speculeren 

dat dit het resultaat is van de cultuur. Ondanks de 

sociale en economische emancipatie leggen we onszelf 

nog steeds traditionele geslachtsrollen op. Denk aan 

de moedige ridder en de gevoelige prinses. Maar dat 

verklaart niet waarom wij diezelfde scheiding terugzien 

in verschillende culturen over de hele wereld. Kijk 

bijvoorbeeld naar een net zo moderne, rijke en goed-

geschoolde samenleving als Japan waar dezelfde 

geslachtsrollen nog diep verweven zijn met de taal.

De moderne psychologie heeft een andere theorie: “the 

Big Five”. Een verzameling van vijf karaktertrekken die 

wereldwijd gedeeld worden. Eigenschappen die zich 

uiten in sociale omgang, persoonlijke overtuigingen 

en dagelijkse keuzes. En wat blijkt? Statistisch 

verschillen deze karaktertrekken universeel tussen 

mannen en vrouwen (4). Vrouwen peilen bijvoorbeeld 

gemiddeld hoog op “agreeableness”, een eigenschap die 

aanleg geeft voor compassie en werken met mensen. 

Mannen peilen relatief lager waardoor ze niet alleen 

competitiever zijn ingesteld, maar zich ook sneller zullen 

richten op techniek. Het is belangrijk om te herinneren 

dat we hier praten over een generalisatie. Van persoon 

tot persoon zullen deze verschillen minimaal zijn, maar 

als we kijken naar de meest “disagreeable” mensen in de 

maatschappij dan zijn dat vrijwel alleen maar mannen; 

zoals criminelen of CEO’s.

Dit wil niet zeggen dat er voor elke man en vrouw 

een beroep is weggelegd. Mannelijke verplegers en 

vrouwelijke wetenschappers bewijzen het tegendeel. 

Maar dit laat ons wel zien dat ook in een gelijke 

samenleving, waarin iedereen dezelfde kansen krijgt, 

de uitkomst niet altijd fifty-fifty hoeft te zijn. In zijn 

boek The Blank Slate (2002) argumenteert psycholoog 

Steven Pinker dat mensen zowel gevormd worden door 

hun biologie als hun opvoeding (5). “Gelijkheid is niet de 

bewering dat alle mensen identiek zijn,” stelt hij, “het is 

de gedachte dat niemand beoordeeld of teruggehouden 

wordt vanwege de gemiddelde eigenschappen van hun 

groep.”

Bronnen:

(1)    Eia, H. (2010). Hjernevask. Norge: NRK1.

(2)    Lippa, R. A. (2008). Sex differences in personality traits and gender-related occupational preferences across 53 nations: Testing evolutionary 

and social-environmental theories. Archives of Sexual Behavior, Volume 39, Issue 3, 619-636.

(3)    World Economic Forum. (2018). Global Gender Gap Report 2018. Cologny/Geneva, Switzerland: World Economic Forum.

(4)    South, S. C., Jarnecke, A. M., & Vize, C. E. (2018). Sex differences in the Big Five model personality traits: A behavior genetics exploration. Journal 

of Research in Personality, Volume 74, 158-165.

(5)    Pinker, S. (2002). The Blank Slate. New York, NY.: Viking.Illustratie: Boriz Baatsen
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Op het moment dat ik dit stuk schrijf zijn de 

collegeonderhandelingen in de gemeente Groningen 

in volle gang. Tijdens de vorige periode, toen ik nog 

fractiemedewerker was in plaats van raadslid, bestond 

het college uit vijf witte mannen. ProDemos stelt dat er 

acht grondvoorwaarden zijn voor een representatieve 

democratie, waaronder de volksvertegenwoordiging. Maar 

hoe representatief zijn onze gekozen bestuurslagen? 

Een korte analyse van het democratische orgaan dat het 

dichtste bij de burger staat: de gemeenteraad.

 

Wanneer ik vorig jaar bij een willekeurige 

commissievergadering aanschoof en om me heen 

keek zag ik 20 gezichten van vertegenwoordigers en 

wethouders, waarvan gemiddeld 17 man. Dat ik zelf 

bijdraag aan die ontzettend scheve genderverhouding is 

een nare conclusie om te moeten trekken. De komende 

periode lijkt het iets te verbeteren, maar nog steeds zijn 

er van de 45 raadsleden slechts 16 vrouw. Hiermee doen 

we het beter dan Almere en Eindhoven (elk 13/45), maar 

slechter dan bijvoorbeeld Utrecht (20/45).

 

Vanzelfsprekend gaat representativiteit verder dan 

genderverhoudingen. Het is algemeen bekend dat 

politiek vooral wordt bedreven door hoogopgeleiden 

(liever: theoretisch geschoolden), terwijl 70% van de 

Nederlanders géén HBO- of WO-diploma heeft. Het 

gemiddelde opleidingsniveau in Groningen ligt hoger: de 

helft van de beroepsbevolking is HBO- of WO-geschoold. 

Bewapend met een pen en een lijst van alle Groningse 

raadsleden ben ik LinkedIn en Facebook ingedoken om 

het gemiddelde opleidingsniveau uit te vogelen. Na een 

kwartier stond de teller op 42/45 raadsleden met een 

HBO- of WO-achtergrond. 93%, tegenover 50% van de 

Groningse samenleving.

 

Ook zijn het nog steeds vooral witte mensen die aan de 

knoppen draaien. Een kwart van de Groningers heeft een 

westerse- of niet-westerse migratieachtergrond, maar 

bij de Groningse raadsleden is dit slechts 11%. Onder die 

raadsleden met een migratieachtergrond tel ik mezelf 

mee, omdat ik dankzij mijn Indo-vader aan de CBS-

definitie voldoe. Ik ben echter méér dan bleek genoeg voor 

alle onbedoelde witte privileges, en weet dus niet uit eigen 

ervaring hoe Groningen is voor etnische minderheden. 

In Utrecht is de verhouding vergelijkbaar scheef: 1 op de 

3 Utrechters heeft een migratieachtergrond, tegenover 

slechts 1 op de 6 

in de gemeenteraad.

 

Alhoewel dit artikel verre van een wetenschappelijk 

onderzoek is, staat de “representativiteitsteller” er 

tot nu toe niet zo goed voor. De gemeenteraad is veel 

mannelijker, een stuk witter, en een stuk theoretisch 

geschoolder dan de gemiddelde Groninger. Dan heb ik 

het nog niet eens over sociaaleconomische achtergrond, 

religie, of mensen met een beperking. Gloort er ergens 

licht aan de horizon, wellicht wat betreft geaardheid en 

De onrepresentatieve democratie

genderoriëntatie? Mwah. Een zwak roze lichtje - twee 

raadsleden, waaronder ik, zijn openlijk homo, en zetten 

zich in voor LHBTQIA+ emancipatie. Lesbiennes (ca. 2% 

van de samenleving), biseksuelen (ca. 2.5%), transgenders 

(ca. 0.7%) en intersekse of genderfluïde personen 

(ca. 4%) komen er bekaaid vanaf, zonder openlijke 

vertegenwoordiging. Gemeenten van vergelijkbare grootte 

laten een soortgelijk beeld zien, met weinig LHBTQIA+ 

diversiteit: waar er al een holebi in de politiek zit, is dat 

meestal een witte homoseksuele man. Ook hier is Utrecht 

weer een positieve uitzondering: twee trans personen 

én twee homomannen in de raad. En in Nijmegen is 

onze eigen Michelle van Doorn natuurlijk de eerste trans 

fractievoorzitter 

van Nederland!

 

Is dit allemaal belangrijk? Er zijn stemmen die de 

noodzaak van échte representativiteit in de politiek in 

twijfel trekken. Je stemt toch op iemands idealen, een 

partijprogramma, en niet op basis van identiteit? Ja en 

nee. Stemmen doe je inderdaad op inhoud, maar als deze 

inhoud voor het grootste gedeelte geschreven is vóór en 

dóór mensen die tot “de norm” behoren  (wit, cisgender 

en hetero, en vaak ook man), is een kritische blik niet 

meer dan gepast. Houden deze idealen wel rekening 

met de volle breedte van de samenleving? Identiteit en 

idealen zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verwoven. 

Daarnaast zie je juist dat mensen die identiteitspolitiek 

als onzin opzij schuiven zelf tot “de norm” behoren.

 Je kan en moet als volksvertegenwoordiger actief in 

gesprek gaan met minderheden uit elke laag van de 

samenleving om uit die ivoren toren te komen, maar 

uiteindelijk is dat niet genoeg. Ook binnen de muren van 

het gemeentehuis moet het gesprek niet alleen óver, maar 

mét minderheden gevoerd worden.

 

Betekent dit dat we vanaf nu, zoals jaren geleden al in een 

heerlijke sketch van Will & Grace werd verwoord, alleen 

maar moeten stemmen op lesbische zwarte transvrouwen 

met een Joodse achtergrond? Nee. Het betekent wel 

dat wij, als leden van een politieke partij of politieke 

jongerenorganisatie, ons moeten inzetten om mensen 

van álle verschillende achtergronden te motiveren 

om de politiek in te gaan. Zonder superioriteitsgevoel, 

zonder vooroordelen. Dat wij intersectionaliteit 

moeten bevorderen binnen PINK! en de Partij voor 

de Dieren, willen we ons over 5 jaar nog steeds een 

emancipatiebeweging kunnen noemen. Dat wij, en andere 

politieke partijen en organen, onze verantwoordelijkheid 

moeten dragen in het doorbreken van de ons-kent-ons 

cirkel. En dat we ons inzetten om ervoor te zorgen dat de 

politiek in Nederland in de nabije toekomst een betere 

dwarsdoorsnede vormt van alle lagen en identiteiten in 

onze samenleving.

Wesley Pechler

DIVERSITEIT
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Nederland staat bekend als een land met een 

multiculturele samenleving. Amsterdam is een stad waar 

deze dynamische cultuurmengeling goed zichtbaar is. 

Wanneer je door Amsterdam reist - of dit nou met de 

trein, bus, tram, metro of veerboot is - zul je nooit alleen 

maar witte Nederlanders als reisgezelschap hebben. 

Afgelopen maand volgde ik een vak aan de universiteit 

dat mij een nieuwe kijk gaf op iets dat ik altijd zo voor lief 

had genomen. Eén les was zelfs zo confronterend dat 

ik met weggeslikte tranen en een brok in mijn keel het 

lokaal verliet. De les ging over racisme, een leed dat veel 

mensen, ook in ons diverse Nederland, nog 

dagelijks ondergaan. 

Het wordt snel vergeten dat de Europese rijkdom 

gebaseerd is op de kolonies, waar de witte man centraal 

stond en hij de gekleurde bevolking aan het werk zette, 

uitputte en/of vermoordde. Deze zwarte pagina in de 

Europese geschiedenis is altijd een beetje weggewuifd, 

terwijl massamoord en mishandeling toen in extreme 

mate plaatsvonden. Alhoewel het allemaal heel divers 

en vredig lijkt op zo’n zonnige dag als vandaag in hartje 

Amsterdam, voor mensen van kleur is het nog altijd 

mogelijk een gevoel van minderheid te ervaren. Racisme 

is een complex fenomeen dat zich op meerdere niveaus 

in meerdere samenlevingen afspeelt; voor én achter de 

schermen; op grote en kleine schaal. Kort geleden sprak 

ik met twee slachtoffers van racisme, die hun ervaring 

deelde in het openbaar vervoer. 

 

Negentienjarige jongen, Marokkaans-Turkse 
achtergrond.  Amsterdam, in de tram
Hij checkte voor in en liep door naar een zitplaats, samen 

met een witte Nederlandse vriend. De witte conducteur 

had ze beiden al gezien bij binnenkomst. Toen de deuren 

van de tram sloten klonk er een harde indringende 

stem uit de luidsprekers. “Marokkaanse jongen met de 

zwarte jas, jij hebt niet ingecheckt.” Vervolgens werd hij 

verzocht naar voren te komen om zijn chipkaart alsnog 

te scannen. Iedereen in de tram keek om zich heen, 

maar de conducteur zocht via de spiegel oogcontact 

met de jongeman. Vol ongeloof, schaamte en met een 

hele tramcabine die hem aanstaarde, haastte hij zich 

naar voren. Geïrriteerd vroeg de conducteur hem om zijn 

kaart ‘deze keer wel te scannen’, en toen het apparaatje 

aangaf dat er al was ingecheckt, slikte de conducteur zijn 

woorden weg. 

 

Professor voor verschillende universiteiten binnen 
Europa, Afrikaanse achtergrond. Amsterdam, in de metro 
Terwijl hij nietsvermoedend door zijn e-mails scrolde na 

een lange werkdag op de Universiteit van Amsterdam, 

Rac-is-me gegeven: Het Openbaar Vervoer in Amsterdam

DIVERSITEIT

Rochelle Villani

kreeg hij van een verwilderde arm van boven een tik op 

zijn mobiele telefoon waardoor het ding uit zijn hand 

schoot. De blanke Nederlander die dit deed ging een 

discussie met hem aan, maar de donkere professor 

gaf aan dat hij de politie ging bellen aangezien hij erg 

geschrokken was en zich geïntimideerd voelde. Hij 

stapte de metro uit waarna de blanke man hem volgde, 

de Nederlander dacht een migrant te pakken te hebben 

en voelde zich daarom ook niet verantwoordelijk. Toen 

de politie kwam, vroegen ze de donkere man zich te 

identificeren. De witte man hoefde niets te laten zien, 

ook al was de politie zojuist gebeld door een actie die 

híj ondernam en die paniek zaaide bij de donkere man. 

De politie vroeg de donkere man niet of het ging of wat 

er gebeurd was. De witte man werd apart genomen voor 

gesprek en de donkere man mocht vertrekken. Deze 

professor voelde zich in deze situatie onveilig en niet 

serieus genomen; hij voelde zich de boosdoener, al was hij 

eerder het slachtoffer. 

 

Fundamentele ongelijkheden in onze Westerse 

maatschappij zijn helaas nog steeds aanwezig, en de 

voorbeelden die ik net met je heb gedeeld zijn hier gevolg 

van. Beide situaties illustreren het witte privilege in 

het openbaar vervoer. Dit houdt in dat een wit persoon 

altijd onschuldig is totdat anders wordt bewezen, en een 

donkerder persoon (sneller) schuldig is totdat anders 

wordt bewezen. In beide situaties moet de niet-witte zich 

vaak ‘bewijzen’ om toch geaccepteerd te worden, ook al 

doet hij/zij niets verkeerd. De professor vertelde mij ook 

dat hij zich vroeger vaak gedwongen voelde extra aardig 

te zijn, extra te lachen naar zijn omgeving. Dit alles om de 

witte gerust te stellen van zijn onschuld. 

Ondanks dat Nederland overwegend open zegt te staan 

voor al deze diversiteit, zijn er onbewuste neigingen 

aanwezig die individuen van kleur ongemak oplevert, 

maar die witte Nederlanders niet altijd opvallen. Zelf was 

ik mij nooit bewust van dit soort situaties (bijvoorbeeld 

in het openbaar vervoer) totdat ik mijn zicht verbreedde 

en me verplaatste in personen van een andere afkomst. 

Nadat ik met meerdere personen sprak over hun leed 

en ervaringen in onze multiculturele samenleving, ben 

ik bewuster geworden van racistisch gedrag, ook op 

alledaagse plekken zoals in de metro. Ras is een sociaal 

construct is, ook wel een nietszeggend label, maar de 

mens heeft hier onnodig veel waarde aan gehecht in het 

verleden en dit resulteert in het racisme van vandaag. 

Er is zeker werk aan de winkel om dit label voorgoed 

te vernietigen, maar ik hoop ontzettend dat dit in de 

toekomst uiteindelijk zal lukken. Diversiteit is prachtig, 

maar het één is niet meer waard dan het ander. 
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Een tijdje terug werkte ik bij een bedrijf waar alleen maar 

witte mensen werkten, net zoals ik. De meeste mensen die 

er werkten, kwamen uit de regio, net zoals ik. Ook waren de 

meeste werknemers hoogopgeleid, met minimaal een WO-

bachelordiploma in de richting van aardwetenschappen/

milieuwetenschappen, net zoals ik…

 

Maar - je voelt het misschien al aankomen - toch was 

deze situatie verre van ideaal. Ik was bijvoorbeeld in 

bepaalde opzichten ook heel verschillend van mijn 

collega’s. Zo was ik de enige persoon die veganistisch at. 

Dat gaf voor mij wel enige frictie wanneer er voor lunch op 

vrijdag bij de McDonalds werd besteld. Er werd een beetje 

raar gekeken naar mijn broodje hummus en mijn salade.

 

En er heerste ook een ‘mannencultuur’ waarin er naar 

mijn gevoel buitenproportioneel veel gepraat werd over 

sport, auto’s en klussen in huis. En al was ik zeker niet 

de enige vrouw die daar werkte, voelde ik me wel in de 

minderheid en ook meerdere malen enigszins sexistisch 

benaderd. Een mannelijke collega kwam dan het kantoor 

in waar toevallig alleen drie vrouwen aanwezig waren en 

hij prees zichzelf ‘gelukkig’, omdat hij omringt werd 

door ‘damens’.

 

Wat me niet ontging was dat in het midden van mijn 

eenheidsworst-collega’s verschillen des te meer opvielen. 

Er bleek ook iemand te zijn aangenomen op een andere 

vestiging van het bedrijf die een niet-Nederlandse* 

achtergrond had en een niet-Nederlandse* naam. 

Vooral over zijn naam werden veel grapjes gemaakt, die 

je racistisch kunt noemen. Ook werd het woord ‘neger’ 

vrijelijk gebruikt om mensen van kleur aan te duiden. Voor 

mij was dit shockerend en ik zou willen dat ik hier meer 

tegen had geageerd.

 

Naar aanleiding van mijn ervaring bij dit bedrijf ging ik me 

afvragen wat het belang is van diversiteit op de werkvloer. 

Stel je voor dat er meer mensen van verschillende 

culturele achtergronden zouden komen werken bij het 

Diversiteit of Eenheidsworst
Ervaring van op de werkvloer

bedrijf, dan zou de houding ten opzichte van ‘anderen’* 

automatisch veranderen, lijkt me. Wanneer je het 

‘vreemde’* leert kennen, dan wordt dit minder bedreigend 

of raar. Ik zou ook niet willen zeggen dat mijn ex-collega’s 

slechte mensen zijn, zeker niet. Ik denk alleen dat er een 

xenofobe sfeer was, die ook veroorzaakt werd doordat 

er zo weinig verschillen waren onder de werknemers. En 

door deze sfeer voelde ik me onveilig, terwijl ik in eerste 

opzicht bij ‘de meerderheid’* hoorde.

 

Ook in de bredere, maatschappelijke zin denk ik dat hoe 

meer we diversiteit leren erkennen en vieren, hoe meer 

openheid en veiligheid dit kan brengen. In het nieuws en 

in de politiek worden mensen van niet-westerse culturele 

achtergronden vaak negatief afgeschilderd en immigratie 

wordt vaak als iets bedreigends opgevat. Hoewel er zeker 

uitdagingen en fricties zijn met immigratie en integratie, 

denk ik dat we diversiteit juist ook als een positief 

gegeven kunnen zien en dat het onzinnig is om bang 

te zijn voor het verlies van een ‘Nederlandse identiteit’. 

Ik denk dat we onszelf, ook degenen die binnen het 

stereotype ‘Nederlander’ vallen, vrijer kunnen uiten in 

een open sfeer van acceptatie. De houding van xenofobie 

en uitsluiting is namelijk niet alleen van toepassing op 

mensen die qua karakter of uiterlijk ‘vreemd’* zijn, maar 

is ook een keurslijf voor iedereen die ogenschijnlijk binnen 

de norm valt, zelfs de witte hetero man. Daarom is het 

streven naar inclusiviteit niet een gunst voor degene die 

worden uitgesloten, maar het is een noodzaak voor het 

floreren van iedereen.

 

Zelf heb ik niet erg lang bij dit bedrijf gewerkt, omdat 

ik me er niet op mijn gemak voelde. Ik week immers 

ook af van de worst-etende-norm. Wel had ik door mijn 

aanwezigheid iets meer bereikt in de diversiteit van het 

broodbeleg. Een collega begon steeds vaker hummus mee 

te nemen voor op brood. Toen een andere collega vroeg 

“Wat heb jij nou op brood?!”, werd er vervolgens naar mij 

gewezen: “Zij heeft dat ook!”. Hij was blijkbaar bang om 

anders te zijn.

*Ik probeer een bepaalde houding van xenofobie te 

duiden, hiermee bedoel ik niet dat Nederlanders met 

een niet-westerse achtergrond, vrouwen, veganisten of 

mensen met verschillende ideologieën daadwerkelijk 

vreemd of anders zijn in een negatieve zin.

Samira van der Loo
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Discussies aan de eettafel, conflicten op sociale media, 

debatten op de tv. Iedereen heeft wel een mening. Maar 

niet iedereen wordt gehoord. Dezelfde standpunten 

worden vaak keer op keer herhaald, waardoor mensen 

soms vergeten dat niet iedereen denkt zoals zij. Vaak 

worden andere landen de dupe van keuzes die hier 

worden gemaakt zonder dat met hen rekening wordt 

gehouden. Wat zij ervan vinden, daar wordt niet over 

gesproken. Hun mening is niet belangrijk. De rijke landen 

weten het toch altijd beter, of niet? Soms wordt er 

vergeten dat jezelf verplaatsen in iemand die heel anders 

denkt dan jij, ervoor kan zorgen dat je opeens met een 

heel ander perspectief naar actuele problemen kijkt en 

daardoor ook naar hele andere oplossingen.

 

Stel je iemand voor net zoals jij, met familie, vrienden 

en school, alleen woon je dan aan de andere kant van 

de wereld. Je land kent veel armoede, vanwege een 

economisch systeem dat is opgelegd van buitenaf 

en dat een kleine groep mensen rijk maakt ten koste 

van de rest, maar toch ben je gelukkig. Je land kent 

veel geweld en onderdrukking, vanwege de kostbare 

grondstoffen die daar door grote buitenlandse bedrijven 

worden gewonnen zonder enig oog op de natuur en de  

gezondheid van mensen zoals jij, maar toch wil je daar 

blijven wonen omdat je familie daar al generaties lang 

leeft. Alleen heb je dan uiteindelijk geen andere keus dan 

te vluchten wanneer je land door klimaatverandering de 

ergste droogte in haar geschiedenis doormaakt. Maar 

naar een buurland vluchten is niet genoeg, want daar 

kampen ze met dezelfde problemen. Daar hebben ze ook 

niet genoeg, daar ben je niet welkom.

 

Wat nu? Er zit niets anders op dan te blijven lopen. 

Op je slippers, want schoenen had je niet. Er zit niets 

anders op dan de lange, barre tocht naar Europa te 

wagen, die ene oase in een oceaan van ellende. Je 

doorstaat honger, uitdroging, vermoeidheid, ongure 

types die willen profiteren van je hopeloosheid. Je 

wordt opgesloten in een tentenkamp waar het binnen 

nog onveiliger is dan erbuiten. Je moet op een gammel, 

nog net drijvend bootje samen met honderden anderen 

proberen de overkant van de Middellandse Zee te 

bereiken, aangezien alle veiligere routes streng worden 

bewaakt. Je weet nog net de kogels van de kustwacht te 

ontwijken. De vrouw naast je heeft minder geluk. Maar 

je weet de overkant te bereiken. Het is eindelijk voorbij. 

Je bent in Europa. Nu kun je eindelijk verder met je 

leven, toch? Voorlopig nog niet, zo vertelt een net geklede 

ambtenaar je. Je land staat blijkbaar niet op de lijst met 

onveilige landen, dus je mag hier niet zomaar blijven. Dat 

moet toch een vergissing zijn, denk je. Maar dat is het 

niet. Opnieuw zit je maanden vast achter metershoog 

prikkeldraad, samen met veel van je landgenoten, die 

allemaal hun eigen hartverscheurende ervaringen 

hebben opgedaan. Waarom zijn jullie hier dan ook niet 

welkom, hier hebben mensen toch wel genoeg? Op de 

kleine televisie in de hoek van de gezamenlijke ruimte 

die je met zo’n vijftig anderen moeten delen, is er een 

debat te zien. Iemand naast je spreekt de taal een beetje 

en vertaalt het voor je. Dat maakt het niet begrijpelijker. 

Vol verbazing hoor je hoe er gesproken wordt over 

mensen zoals jij, die naar Europa komen. Terroristen, 

profiteurs, criminelen, zo worden jullie genoemd. Wat 

gek, dat klinkt eerder als die nare types die je onderweg 

tegenkwam, maar die willen ze juist gaan helpen om te 

voorkomen dat meer mensen het continent weten te 

bereiken. Weten ze dan niet waarom jullie komen? Wie 

zou er ooit vrijwillig zo’n levensgevaarlijke tocht maken? 

Weten ze dan niet dat de rijke landen juist degenen 

zijn die jullie land onleefbaar hebben gemaakt, door 

inmenging, uitbuiting en vervuiling? Weten ze het écht 

niet, of maakt het ze gewoon niet uit?

 

Ooit hoop je dat mensen hier in zullen zien dat je geen 

kwaad in de zin hebt, maar dat je gewoon net als hen een 

rustig leven wilt leiden, zonder oorlog of armoede. Maar 

dat kan niet zolang mensen zoals jij anders behandeld 

worden, zolang je als minder gezien wordt. Ooit hoop je 

daar verandering in te kunnen brengen. Maar dat kun 

je niet in je eentje. De mensen die hier wonen zullen je 

daarbij moeten helpen.

Verander je perspectief
Robert Urbaschek Doris Huitink

DIVERSITEIT

Je bent tien vierkante millimeter, weegt tien gram en 

als je pech hebt, leef je waarschijnlijk niet langer dan 

tien dagen. Vanaf het moment dat je je ontpopt, moet je 

aan de slag. Je bent een onderdaan, net als zovelen. Een 

nummertje. Alles voor de kolonie!

 

Het begint met poetswerk. Die oneindige rijen cellen 

moeten schoon. Als werkster zie je alle zes hoeken van 

de kamer. Tijdens dat werken gebeurt er iets; je krijgt 

voedersapklieren. Dat betekent promotie! Je krijgt de 

nobele taak de larven te voeden. Gek eigenlijk, vijf dagen 

geleden was je er zelf ook nog een. Voordat die gedachte 

kan bezinken, staat de volgende promotie voor de deur. 

Als wachtbij houd je alles dat niet zwart-geel gestreepte 

familie is, buiten de deur. Zoem zoem, fladder fladder, 

opzouten!

 

Het was ook hoogste tijd kennis te maken met de 

buitenwereld. Jij hebt jezelf knap in leven gehouden 

en viert nu je 21e verdaagdag. Van harte, mevrouw. Als 

volwassen haalbij ben je de motor van je volk. Nectar, 

stuifmeel, hars, komt u maar! De leercurve is stijl, 

in zeven dagen leer je de kneepjes van het vak. Drie 

glorieuze dagen ben je op de top van je kunnen, niemand 

maakt jou wat.

 Ja, het komt inderdaad wel eens voor dat een zuster niet 

terugkeert. Gesneuveld in de strijd, zeggen ze dan. Vloog 

zelf de wijde wereld in. Ontmoette een knappe hommel. 

Het was simpelweg de ouderdom. Maar heus, jóú maakt 

niemand wat.

 

En dus vlieg je vrolijk door. Een kusje voor deze bloem 

en een aai voor die andere. Even uitrusten op een 

mooie boom en toiletteren in het gras. Van hot naar her, 

onwetend van de natuurkrachten die je eigenpotig aan 

het verzetten bent. Waar geen mens toe in staat is. Een 

onzichtbaar netwerk van vruchtbaarheid, de jaarlijkse 

bakermat van biodiversiteit.

 

Dankjewel, jij bent ook de motor van ons volk. Bij zijn, 

is de wereld maken. Maar wat krijg jij? Stinkende 

neonicotinoïden voor dank. Dat snijdt geen hout, houdt 

geen steek, dat wat de mens jou maakt. We zouden je 

met ons leven moeten beschermen. Koesteren als van 

onschatbare waarde. Lauweren tot we niet meer kunnen. 

Doen wat we nu niet doen, het spijt ons. Geef ons maar 

die steek.

Wereldmakers
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Een cirkel is een vlakke vorm waarbij ieder punt op de 

rand even ver is verwijderd van een bepaald middelpunt. 

Jij en ik hebben nog nooit een cirkel gezien, en dat is niet 

alleen omdat onze passer altijd uitschoot. Ik staar op dit 

moment naar alle o’s op mijn scherm, en geef toe dat die 

er verrekte rond uitzien. Toch weet ik dat de pixelstructuur 

geen echte cirkels toelaat. Een cirkel is een leuk idee, 

maar het bestaat eigenlijk niet.

De Griekse filosoof Plato dacht dat voor ieder concept 

een ideaal bestond, en dat de kunst van de filosofie 

was om te herkennen welke perfectie schuilde achter 

de wereldse zaken die wij in ons leven allemaal 

moeten confronteren. De ideale cirkel heeft allerlei 

eigenschappen die voor bepaalde objecten wenselijk 

zouden zijn, dus dan is het niet gek om te concluderen 

dat zij pogen cirkels te zijn. Maar deze filosofie bracht 

ook het concept van de ideale kat, struisvogel en mens 

met zich mee. Het vereeuwigde levende soorten en 

vormde daarmee een heuse barrière voor mensen om 

uitspraken te doen zoals:

De zilveren rand aan de wolk van imperfectie
Sebastiaan Wolswinkel

“There is grandeur in this view 
of life, (...) [that] from so simple 
a beginning endless forms most 

beautiful and most wonderful have 
been, and are being, evolved.”

Charles Darwin

INTERVIEW

Charles Darwin was één van de eerste personen om zich 

mentaal weg te werken van het idee dat alle organismen 

die wij zien onderverdeeld kunnen worden in losse 

categorieën, elk met een eigen Platonisch ideaal waar 

ze nooit teveel van zouden afwijken. Hij was één van de 

eerste personen om niet alleen een proces van evolutie 

voor te stellen, zoals zelfs veel pre-Socraten hadden 

gedaan, maar ook een mechanisme te herkennen dat 

ertoe kon leiden.

Laten we beginnen met een basale definitie van wat het 

betekent om te leven: levende wezens zijn structuren die 

zichzelf kunnen behouden aan de hand van een externe 

bron van energie. Die energiebron kan zonlicht zijn, een 

hydrothermale bron, of de sinaasappelsap van de Burger 

King op station Groningen, want iets anders vegan was 

er niet. Maar interessant leven kan nog iets: het kan 

zichzelf, eventueel met wat hulp van een soortgenoot, 

voortplanten.

En zo begon dat ook met leven op Aarde, waarschijnlijk 

met een volkomen onbeschermd DNA- of RNA-molecuul 

in de diepe oceaan. Ver weg van de UV-straling die het 

aardoppervlak teisterde, in een soep van organisch 

materiaal dat zich over vele miljoenen jaren had 

opgehoopt. Zoals een ketting positieve en negatieve 

magneten een precies tegengestelde ordening negatieve 

en positieve magneten aan zich zou laten hechten, 

zo deed dit molecuul dat met ‘nucleotiden’ die het 

tegenkwam. En, zoals die tegengestelde ordening van 

magneten – als het kon loslaten – zelf een kopie van 

het origineel zou kunnen lokken en vormen, zo kon ons 

dappere molecuul z’n inverse dat ook. En zo waren er twee.

En, als de wereld perfect was geweest, was het daar 

ongeveer bij gebleven. Uiteraard, na 2 komt 4, en daarna 

komen 8, 16, 32, ... , 20282409603651670423947251286

016 – het bekende rijtje.

Maar de kopieën waren niet perfect, en er waren kleine 

afwijkingen. Die afwijkingen leidden tot verschillende 

eigenschappen. Denk aan levensduur (een ketting 

positieve magneten zal eerder breken, want positieve 

magneten willen elkaar afstoten). Denk aan snelheid 

van replicatie (als positief en negatief om-en-om zitten 

gaan ze elkaars aantrekkingskracht tegen, want je kunt 

niet richting een negatieve magneet bewegen zonder 

ook dichterbij een positieve te komen.) En, denk aan 

nauwkeurigheid. Sommige arrangementen zullen tot 

meer fouten leiden dan anderen.

Het gevolg was diversiteit, en de kans voor natuurlijke 

selectie om de enorme verscheidenheid aan leven te 

bieden dat allemaal zo goed is in wat het wil doen dat 

het ons net zozeer aan idealen doet denken als quasi-

cirkels doen.

Ondertussen hebben mensen cultuur net zo belangrijk 

gemaakt als natuur op onze planeet, en ook daar is de 

imperfectie van bestaande kunst, taal, ideologie en 

ideeën in algemene zin wat ons het vertrouwen geeft 

om eraan te prutsen en ermee te spelen. Laten we dat 

blijven doen, ook nu we onze wereld bedreigen, en de 

kans om herinnerd te worden voor onze creativiteit 

niet meer kan worden gezien als garantie voor een 

alternatieve vorm van eeuwig leven. Laten wij die houden 

van diversiteit vieren dat onze wereld geen perfectie kent.
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Ode aan het bastaardras
Lidewei de Boer

Vroeger werden bastaarden al gehaat en konden ze nooit 

koning worden. Maar als je nu met je koningspoedel over 

straat loopt is de kans groot dat er niks waar is van dit 

superieure ras. Want hoe zuiverder het ras hoe groter 

de gebreken, al is dat niet wat men je doet geloven. Een 

stamboek zou moeten staan voor een gezonde hond en 

hoewel dit zeker houvast geeft, is dit niet altijd waar.

Alle rashonden hebben erfelijke aandoeningen, van 

een heupdysplasie tot een auto-immuunziekte. Toch 

blijven we fokken met deze rassen. We zoeken de 

honden uit die deze bepaalde ziekte niet bij zich dragen, 

maar wel de ideale eigenschappen hebben voor het 

ras. De hond moet eruit zien zoals de rasstandaard, 

want dat is wat de consument wil. Om toch de genen 

wat te mixen, creëren we rassen zoals de labradoodle. 

Een mix, dus weer even een gezond ras. Maar ergens 

in de geschiedenis is de hond veranderd van een 

gezelschapsdier tot een accessoire. Dus nadat Yvon 

Jaspers een labradoodle nam, liepen ze een jaar later 

overal en was de genetische diversiteit weer beperkt.

Dus waarom mixen we niet gewoon alles? Een 

imperfecte hond is misschien nog wel leuker. Een hond 

met stekels hier en daar, te grote oren en enorm lief?  

Bastaardhonden verrassen je, hebben elk een eigen 

karakter en zijn volledig uniek. Laten we streven naar 

verschil en niet naar overeenkomst.

Laten we hopen dat het bastaardras in de voetsporen 

van Willem I/ Willem de Veroveraar treedt en dat ze 

straks de wereld overnemen.

Pieter Groenewege

Ik ben laatst verhuisd naar een huis met een 

verwaarloosde tuin. Voor iemand die een column over 

planten schrijft, heeft dat alleen maar voordelen. Bergen 

inspiratie om verschillende planten eens in het zonnetje 

te zetten. Laten we beginnen met de omlijsting: de haag. 

Ja, een haag. Geen schutting, geen hekje, geen 

afzichtelijke manden van staaldraad gevuld met 

sloopafval of andere rommel. Terwijl Nederland 

collectief zijn tuinen steriliseert, doen wij van PINK! 

lekker biodivers. Verschillende planten in één haag, in 

mijn geval. Tenminste, dat is het plan. En welke plant 

daar zeker niet in mag ontbreken, is de ouderwetse, 

inheemse meidoorn.

Ik snij hiermee een stekelig onderwerp aan, want de 

meidoorn heet niet voor niets zo. Bloeit in mei, heeft 

doorns. Meidoorn. Waar sommige planten graag het 

mysterie bewaren (wat moet je met een naam als 

‘karwij’?), gooit de meidoorn gelijk alle kaarten open.

De doorns zijn meteen de reden dat de struik zo vaak 

als haag wordt toegepast. Gigagroot, scherp en pijnlijk. 

Er komt zelfs geen koe doorheen (laat staan een 

PINK!). Daarom zag je meidoornhagen vaak in oude 

cultuurlandschappen om de weilanden staan. Door de 

huidige mestregels brengt weiland boeren wel geld op, 

maar landschapselementen niet. Iedereen begrijpt waar 

de zaag in gaat.

Ja, die doorns zijn niet voor de poes. Letterlijk. En dat 

is weer fijn voor vogels als mussen. Die vinden, tussen 

de werkzaamheden door, veilige beschutting in de 

meidoornstruiken.

De meidoorn valt onder de rozenfamilie, en dat is te 

ruiken. Maar de plant heeft geen onverdeelde fanclub. 

De bloemen van de eenstijlige variant doen schijnbaar 

aan haring denken, terwijl die van de tweestijlige zoet 

geuren. Tot zover mijn koopadvies.

In de herfst sieren rode rozenbottel-achtige vruchtjes de 

plant. Melig, naar het schijnt, dus je koopt de meidoorn 

niet voor de moestuin. Toch zullen vele vogels je er 

dankbaar voor zijn.

Plant in de spotlight: Meidoorn
IN DE SPOTLIGHT
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Een kijkje in de keuken bij… 
Suzanne Lidewei de Boer

Wanneer ben je veganist geworden?
In 2011 werd ik eerst vegetariër. Toen ik thuis woonde, 

wilde ik heel graag vegetarisch gaan eten, maar 

mijn ouders waren daar niet zo blij mee. Toen ik ging 

studeren sloot ik mij aan bij een studentenvereniging 

en daar hadden ze een Mensa, waar je gewoon zonder 

problemen vegetarisch kon eten dus daar ben ik 

dagelijks gaan eten. Toen ik eenmaal op mijzelf ben gaan 

wonen later dat jaar, werd ik 100% vegetariër en een 

tijdje(en wat research) later ook thuis-veganist. Na mijn 

bestuursjaar van de studievereniging besloot ik dat ik na 

die winter veganist zou worden. 

Ben je nu anders gaan koken?
Ja, met meer groenten natuurlijk omdat gerechten 

anders minder goed vullen, maar ik ben er ook bewust 

mee bezig dat ik voldoende eiwitten en vezels in mijn 

maaltijden heb. Als vegetariër was ik daar veel minder op 

gefocust. En natuurlijk ga je als veganist op een andere 

manier boodschappen doen. Dat is op het begin even 

lastig, maar je leert het snel genoeg. Ik wist na ongeveer 

drie maanden precies welke dingen ik wel en niet kon 

kopen. 

Hoe reageerden je ouders en omgeving op het feit dat 
je veganist werd?
Mijn ouders vonden het lastig toen ik vegan werd. Ze 

waren wat onwetend en dan kochten ze onbewust 

vleesvervangers die niet vegan waren. Op het begin 

twijfelde ik nog of ik er iets van moest zeggen, maar op 

een gegeven moment ben ik er toch over begonnen, nu is 

hun houding verbeterd en eten ze zelf soms ook vegan!

Voor mijn vriend was het ook wel wennen op het begin, 

dan nam hij wat lekkers mee en dan zat er melk of kaas 

in. Tegenwoordig kook ik bijna altijd, dus dat scheelt. Het 

was wel grappig, toen ik voor de eerste keer een vegan 

kipschnitzel mee naar huis nam was mijn vriend heel erg 

in de war, omdat hij het zo op een vlees schnitzel vond 

lijken. Hij heeft me meerdere keren gevraagd of ik het 

wel uit het goede schap gehaald had. Mijn schoonouders 

waren superpositief, want zij houden van koken en zagen 

het als een leuke uitdaging. Daarvoor aten ze zelf ook wel 

eens vegetarisch en veganistisch.

Bij mijn studievereniging was ik positief verrast. Als je 

daar een nachtdienst draait, is er altijd een sluitborrel 

met snacks. Daar zijn nu ook veganistische snacks 
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bij!  Dat heeft mensen ook wel over de drempel naar 

veganistisch eten geduwd, want mensen willen toch 

liever niet lastig of vreemd zijn. Maar als er eenmaal 

iemand veganistisch is, is het makkelijker om daarin 

mee te gaan. En bij de mensa zijn nu ook bijna altijd 

de gerechten veganistisch. Er zijn zoveel allergieën en 

dieetwensen om rekening mee te houden dus is het 

makkelijker om gewoon alles vegan te maken. Vijf jaar 

geleden hadden mensen daar nog wel problemen mee 

gehad, maar nu vinden ze het wel prima. Zolang het eten 

maar lekker is.  Ondertussen kijkt Suzannes prachtige 

zwarte kat ook even om het hoekje.

Op welke kookcreatie ben je het trotst?
Vegan quiche. Het is niet super speciaal, maar mensen 

vinden het heel leuk. Jisk ging dit ook voor zijn vrienden 

maken in plaats van een quiche met ei en dat zegt toch 

wel iets.

Wat is jouw grootste kookblunder? 
Een fout die waarschijnlijk elke (beginnende) veganist 

wel eens maakt; het verschil tussen naturel en 

ongezoete sojamelk. Je zou denken dat een heel klein 

beetje wel zou kunnen, maar gezoete sojamelk, die ze 

dus ‘naturel’ noemen, in je saus is echt een afrader.

Hoe sta jij tot diversiteit?
Dat is een lastige vraag, maar ik denk zelf dat als een 

kind opgroeit in een traditioneel gezin, waarin je moeder 

het huishouden doet en je vader werkt, is de kans groot 

dat het kind dan dat als beeld gaat zien voor de eigen 

toekomst. Als je dan niet in een omgeving terecht komt 

waar je gestimuleerd wordt om iets anders gaat doen, is 

dat waarschijnlijk ook wat er gaat gebeuren. Daarom is 

zoiets als vaderschapsverlof ook echt super belangrijk. 

Ik heb mij laten vertellen door andere vrouwen dat als 

ik straks klaar ben met studeren het voor mij erg lastig 

gaat zijn om een baan te vinden, omdat werkgevers 

denken dat ik bijna kinderen wil en er dan vanuit 

gaan dat ik minder ga werken. Het zou fijn zijn als dat 

ook voor mannen zou gelden, dan kunnen we die last 

iets verdelen. Veel mensen komen bij het praten over 

diversiteit toch weer uit bij gender equality. Ik denk dat 

als je kijkt naar de diversiteit en naar hoe mensen er 

mee omgaan, denk ik dat je op het moment dat je de 

positie van vrouwen verbeterd. Je dan meteen iedereens 

positie verbeterd.

Naam:   Suzanne Onderdelinden

Studie:   Biomedical Engineering (master)

Binnen PINK!:  De denktank en ex-bestuurslid van   

  PINK! Zuid-Holland

Dieet:   Veganist

Favoriete eten: Alles met aardappel of een lekkere   

  vegan burger op een broodje.

Deze keer ben ik op bezoek bij Suzanne en haar vriend Jisk, beiden bordspelfanaten en dol op hun twee katten. Ook 

deze week is er weer een spannend recept; een paddenstoelentaart. Superlekker met paddenstoelen, maar er is prima 

te variëren met de diverse groenten die weer beginnen te groeien deze lente!  
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Als je begint met vegetarisch koken, is het natuurlijk heel makkelijk om 

door te gaan met koken zoals je dat deed toen je nog vlees/vis at. Er zijn 

veel verschillende vleesvervangers op de markt, van vega-visburger tot 

vega-gehakt. Maar probeer, net zoals deze koks,  je creativiteit hierdoor 

niet te laten beperken. Er zijn enorm veel groentes te vinden en heel veel 

manieren om deze te bereiden. Kijk naar wat er beschikbaar is in het 

seizoen, om het milieu het minst te belasten en voor de lekkerste smaken. 

Blijf jezelf uitdagen en laat je inspireren door de andere landen waarover 

geschreven is in deze Brul!. Wie weet kunnen we jou interviewen voor de 

volgende editie!

Lijkt het je leuk om jouw recepten te delen met andere 

PINK!ers? Meld je dan nu aan voor de 

“Kijkje in de Keuken bij..”-column. 

Mail naar redactie@pinkpolitiek.nl voor meer informatie. 

Jouw recept delen? Dat kan!
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Lees jij de Brul! ook altijd met veel plezier? En lijkt het jou leuk om je creatieve kant meer te ontwikkelen? Ook dat kan bij 

PINK! De redactie is altijd op zoek naar nieuwe schrijvers die zich vrijwillig inspannen om vier keer per jaar dit mooie blad 

bij jou te bezorgen. Redactieleden wonen door het hele land verspreid en werken redelijk individueel aan hun bijdragen voor 

het blad en delen deze op een online platform. We voorzien elkaar altijd van feedback om er zo voor te zorgen dat iedereen 

zich kan ontwikkelen tot een goede, of zelfs fantastische schrijver. Er is heel veel ruimte voor eigen inbreng, bijvoorbeeld 

voor een opiniestuk over jouw (controversiële) mening of voor je kunstzinnige uitspattingen. Ben je enthousiast geworden? 

Meld je dan, geheel vrijblijvend, aan voor een plek in de redactie door te mailen naar redactie@pinkpolitiek.nl, t.a.v. Doris. 

Laat in een korte motivatie weten waarom het je leuk lijkt om te schrijven en waarover. Stuur daarbij een kort artikel (ca. 

300 woorden, mag ook een artikel zijn dat je eerder hebt geschreven) ter indicatie van jouw schrijfkunsten.
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PINK! is op zoek naar actieve leden in de 
afdelingsbesturen. Zie jij het zitten om je serieus 
bezig te houden met (regionale) politiek en komen 
jouw idealen overeen met die van PINK!? Vraag dan 
meer informatie op of solliciteer direct op één van de 
volgende functies:

Afdeling Gelderland heeft nog plek voor een voorzitter, 

secretaris, en een bestuurslid beheer (sociale media). 

Bij interesse, stuur een e-mail naar gelderland@

pinkpolitiek.nl

Afdeling Limburg heeft op dit moment meerdere 

behoefte aan bestuursleden voor acties, financiën, 

politiek en promotie. Bij interesse, stuur een e-mail naar 

limburg@pinkpolitiek.nl.

Afdeling Midden-Nederland moet het momenteel 

zonder secretaris en bestuurslid promoties stellen. Wil 

jij een van deze functie op je nemen, stuur dan een mail 

naar midden-nederland@pinkpolitiek.nl

Afdeling Noord-Brabant heeft op dit moment meerdere 

bestuursvacatures: bestuurslid acties, bestuurslid 

financiën en bestuurslid promotie. Bij interesse, stuur 

een e-mail naar noord-brabant@pinkpolitiek.nl

Afdeling Noord-Holland is op zoek naar een bestuurslid 

politiek. Bij interesse, stuur een e-mail naar 

noord-holland@pinkpolitiek.nl

Afdeling Noord-Nederland ziet graag nog een 

bestuurslid acties, een bestuurslid financiën en een 

bestuurslid politiek verschijnen. Bij interesse, stuur een 

e-mail naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl

Afdeling Overijssel verwelkomt graag een bestuurslid 

beheer (sociale media) en een bestuurslid politiek. Bij 

interesse, stuur een e-mail naar overijssel@pinkpolitiek.nl

Afdeling Zuid-Holland is op zoek naar een beheerder 

voor de sociale media. Bij interesse, stuur een e-mail 

naar zuid-holland@pinkpolitiek.nl

Verder zijn de regionale afdelingen altijd op zoek naar 

enthousiastelingen, met of zonder ervaring, die mee 

willen helpen binnen de commissies. Neem een kijkje op 

pinkpolitiek.nl/afdelingen!

PINK! en de Brul-redactie zoeken jou!
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